Poskytovanie finančného príspevku na
stravovanie

Použitím takéhoto zadania v programe, na zložke mzdy 979 – finančný príspevok na
stravu, si urobíte následnú kontrolu na vami pripravenú pomocnú evidenciu, ktorú si
vediete k vyplácaniu finančných príspevkov.

3.1.3

Finančný príspevok vyplácaný zálohovou platbou na účet

Finančný príspevok na august 2021 zúčtováva firma v mzde za júl 2021. Zároveň pri
jeho výplate zohľadňuje neprítomnosti zamestnanca za aktuálny mesiac. Výplatný
termín má stanovený na 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Aby bola splnená podmienka,
že finančný príspevok je vyplatený vopred, poskytuje ho formou zálohy cez program. Tá
je vyplatená vo výške predpokladaného počtu pracovných dní v auguste 2021 tak, aby bola k 2. 8. 2021
k dispozícii na účte zamestnanca. Firma poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie
od mája 2021 v hodnote 2,81 € na deň. Zamestnanec čerpal v júli 2021 dovolenku 10 dní.

Personalistika 7/2021
V Personalistike na záložke
Zrážky je evidovaná zrážka
záloha. V poli Popis môžete
uviesť, že ide o preddavok na
stravovanie. Spôsob výpočtu
zvolíte čiastka a vyplníte pole
Zrážka, v ktorom uvediete výšku
poskytnutej
zálohy
na
stravovanie na mesiac august
2021. V našom prípade je záloha
vo výške 61,82 € (2,81 € x 22
pracovných dní). Presnú sumu
poskytnutej
zálohy
môžete
upraviť až v mzde zamestnanca.
Zrazenie vyberiete na účet a
vyplníte číslo účtu zamestnanca.
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Na karte Zložky mzdy je
evidovaná zložka 979 – finančný
príspevok na stravu s Tarifou
EUR na deň a výškou príspevku
na
stravovanie
od
zamestnávateľa 2,81 € na deň.
V poli Nárok vyberiete voľbu
nasledujúci mesiac (v júlovej
mzde vyplácate príspevok na
august 2021) a označíte pole
odpočítať neodprac. dni za
mesiac s voľbou aktuálny, keďže
chcete nárok na august 2021
ponížiť
o neprítomnosti
aktuálneho mesiaca júl 2021,
v ktorom zamestnanec čerpal
dovolenku 10 dní.

Mzda za 7/2021
Záloha na stravovanie
Za júl 2021 vygenerujete mzdu.
Vo vygenerovanej mzde je
poskytnutá
záloha
na
stravovanie na august 2021 na
22 pracovných dní vo výške
61,82 € vyplatená na účet
zamestnanca.
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Prevodný príkaz
Následne v evidencii Domov –
Prevodné príkazy vygenerujete
prevodný príkaz na zálohy za
mesiac júl 2021 s označením
voľby
Zálohy
prevodom.
Splatnosť odporúčame nastaviť
tak, aby bolo zabezpečené že
zamestnanec
bude
mať
k 2. augustu 2021 k dispozícii na
účte preddavok na stravovanie.

Mzda za 7/2021
Vo výplatnom termíne obvyklým spôsobom spracujete mzdy za júl 2021, v ktorých bude zúčtovaná
poskytnutá záloha na stravovanie na august 2021.

979 – finančný príspevok na stravu
Zároveň v mzde zúčtujete finančný
príspevok na stravovanie, zložka
mzdy 979 – finančný príspevok na
stravovanie s nárokom nasledujúci
mesiac (finančný príspevok na
august poskytnutý v júlovej mzde)
a označenou voľbou
odpočítať
neodprac. dni za mesiac aktuálny.
V poli Dni program uvedie nárok za
12 dní (nárok na august 22 dní mínus
10 dní dovolenky v júli) a prepočíta
výslednú čiastku príspevku na sumu
33,72 €.
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Prevodné príkazy
Po spracovaní miezd všetkým
zamestnancom
vygenerujete
ďalší
prevodných
príkaz
s označením voľby Zohľadniť
finančné pohyby (v pravej časti
formulára
pod
dátumom
Vystavené).
Týmto
krokom
zabezpečíte, že sa neprepíše
prevodný príkaz na zálohy
vytvorený na začiatku mesiaca,
len sa dogeneruje ďalší prevodný
príkaz, ktorý obsahuje zvyšné
úhrady (ako odvody, zvyšok mzdy
zamestnanca, či iné zrážky).
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3.1.4

Finančný príspevok vyplácaný vopred cez prevodné príkazy bez zadania zálohy

Firma vypláca zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,48 € na deň.
Vypláca im ho vopred k 1. pracovnému dňu mesiaca, ale nechce ho vyplácať s použitím
zrážky záloha. Výplatný termín má firma 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Finančný
príspevok na august zúčtuje firma o mesiac vopred, t. j. v mzde za júl 2021. Vypláca ho tak,
aby ho mal zamestnanec na účte k dispozícii k 2. augustu 2021. Finančný príspevok kráti
o neprítomnosti z predchádzajúceho mesiaca. Zamestnanec čerpal v júni 2021 dovolenku 2 dni.

Personalistika 7/2021
Na karte Zložky mzdy je evidovaná
zložka 979 – finančný príspevok
na stravu s Tarifou EUR na deň
a výškou príspevku na stravovanie
od zamestnávateľa 2,48 € na deň.
V poli Nárok vyberiete voľbu
nasledujúci mesiac (v júlovej
mzde vyplácate príspevok na
august 2021). Označíte pole
odpočítať neodprac. dni za
mesiac s voľbou predchádzajúci.
Je to tak z dôvodu, pretože
zamestnanec dostal v májovej
mzde vyplatený príspevok na
stravovanie na jún na všetky
naplánované zmeny v júni. V júni
však všetky zmeny neodpracoval,
a tým stratil nárok na príspevok za
2 dni (čerpal dovolenku), ktorý mal
už vyplatený. Firma tento rozdiel
kompenzuje tak, že pri vyplácaní príspevku na august (v júlovej výplate) zníži sumu príspevku na
august o neodpracované dni z predchádzajúceho mesiaca, t. j. 2 júnové dni.
Mzda za 7/2021
979 – finančný príspevok na stravu
Vygenerujete mzdu za júl 2021. Vo
vygenerovanej mzde je poskytnutý
finančný príspevok na stravovanie
na august 2021 za 20 dní (22 dní za
august mínus 2 dni dovolenka
čerpaná v júni) vo výške 49,60 €.

Viac o vyplácaní finančného príspevku na stravovanie bez použitia zálohy v mzde, ale aj o ďalších
možnostiach vyplácania finančných príspevkov na stravovanie, či o poskytovaní stravných lístkov sa
dočítate v e-booku Gastráče, či hotovosť.
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